
MANAGED SERVICES

نشر ثقافة األمن السيبراني 
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من هم مزودي
الخدمات المدارة؟ 

يقدم مزودي الخدمات المدارة مجموعة من 
خدمات األعمال و التقنية لتمكين أعمال 

العمالء لـ:

إدارة األعمال التجارية بفعالية و 
كفاءة عالية.

استغالل الموارد المتاحة لتلبية 
متطلبات األعمال األخرى.

نقص في الكوادر 
األمنية المؤهلة

محدودية التطوير 
و التأهيل للفريق 

األمني

صعوبة تعيين
الموظفين لملء 

جميع األدوار

لَم ينبغي عليك العمل مع
مزودي الخدمات المدارة؟



شركة 
الخدمات المدارة

رؤيتنا رسالتنا
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عندما يكون كل عمل بالمملكة آمنا، تكون 
المملكة نفسها آمنة.

أن نكون الشركة الرائدة و 
األكثر ابتكاًرا و ثقة في مجال 

األمن السيبراني في المملكة 
العربية السعودية.

خدمة المملكة العربية السعودية في 
مجال األمن السيبراني بتقديم أفضل 

الموارد و التقنيات المحلية و العالمية 
لتتربع على عرش الريادة الرقمية 

كأفضل مركز لألمن السيبراني.



أمان

ول
التح

الرصد واالستجابة
المـدارة

منـع التهديدات
البشرية

الموائمة واالمتثال

الضمـــــان 

الرقمنة
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خدماتنــا



االمتثال والموائمة مع اللوائح المحلية

تحسين الوعي العام باألمن السيبراني

حماية بيئة األعمال والدفاع عنها ضد التهديدات السيبرانية

عملية توعية لمنع االقتحام والبرامج الضارة 
والتهديدات من خالل تعزيز معرفة الموظفين 

باألمن السيبراني

أهمية
منع التهديدات

البشرية
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تحديــــــات
االعمال 

تباين مهارات األمن السيبراني
لدى الموظفين

نقص الوعي بالتعامل
مع التهديدات الجديدة
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نقص الوعي باألمن السيبراني
يعد أحد المصادر الرئيسية

لالختراق



أهم المحاور الرئيسية لمنع 
التهديدات البشرية
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ضوابط الخصوصية و السرية
(تحديد المسؤوليات) 

أنواع التهديدات
السيبرانية

هجمات
التصيد االحتيالي

التعامل مع المستندات
و سياسات السرية

خطر تحميل التطبيقات
و البرامج الغير معتمدة

أفضل الممارسات
إلدارة كلمات المرور

شبكات االتصال
الالسلكية العامة 

تجنب المواقع اإللكترونية
الغير موثوقة و الغير آمنة

منشورات مواقع
التواصل االجتماعي 

الحذر
الدائم

الهندسة
االجتماعية

خطر تحميل الملفات
الغير معتمدة



محاكاة التصيد
االحتيالي

برامج التدريب
التوعوي

خدمـــات
منع التهديدات

البشرية
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المميزات والفوائد 
الرئيسية:

القيمة المضافة:

تثقيف الموظفين فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية

حماية سمعة الشركة وتأمين استثماراتها

التأكد من أن جميع الموظفين على اطالع دائم بأحدث أساليب الهجمات 
السيبرانية
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التقليل من المخاطر األمنية المحتملة
التي تسببها األخطاء البشرية

التحقق من سياسات وإجراءات
األمن السيبراني للشركات

الترويج الفعال لبرامج التوعية باألمن السيبراني
بين الموظفين

تكييف سلوكيات الموظفين فيما يتعلق
بالمخاطر األمنية التدريب

التوعوي
استراتيجية يستخدمها متخصصو األمن 

لرفع الوعي باألمن السيبراني



المميزات والفوائد 
الرئيسية:

القيمة المضافة:

ضمان مرونة ويقظة الموظفين ضد مخاطر التصيد االحتيالي

قياس درجات نقاط الضعف للشركات والموظفين

تقليل المخاطر األمنية للشركات الناتجة عن هجمات الهندسة االجتماعية
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مساعدة الموظفين في التعرف على
التهديدات المحتملة وتجنبها واإلبالغ عنها

نشر استراتيجيات مكافحة التصيد االحتيالي
وتثقيف الموظفين باألمن السيبراني

اختبار عملي لقياس وعي الموظف
لمسببات انتهاكات البيانات

محاكاة التصيد 
االحتيالي

جزء من برنامج التوعية األمنية الذي 
يحمي أعمالك من تهديدات الهندسة 

االجتماعية



 لماذا

خيارك األفضل؟

التواجد المحلي داخل 
المملكة

كوكبة من المهندسين 
السعوديين المؤهلين

فريق متعدد
اللغات

تركيز كامل على مجال األمن 
السيبراني

رشاقة التطبيق
عبر تقنيات متعددة

تقديم حلول وخدمات 
شاملة

معرفة عميقة باحتياجات 
السوق المحلية

حلول مخصصة الحتياجات 
العميل
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شركاؤنا
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تواصل معنا 

+966 11 4185222

sales@managed.sa

3273 أنس إبن مالك - حي الصحافه
الرياض 8347-13321

المملكة العربية السعودية

www.Managed.saManagedSA

الخدمات المدارة




